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Πρόεδρος Ἑταιρείας Μελέτης Ἔργου Ἰωάννη Καποδίστρια

Ἡ συμβολή τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς
κατά τήν ἔκρηξη τῆς Ἑλληνκῆς Ἐπανάστασης

καί ἡ ἐπιχειρηματολογία
γιά τή νομιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀγῶνα

Κατά τήν ἔκρηξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, ἕνα ἀπό τά πρῶτα σχέ-
δια τῶν Ἑλλήνων ἦταν ἡ ἐνημέρωση καί πληροφόρηση ὡς πρός τόν «δί-

καιο» ἀγώνα τους. Δημιουργεῖται λοιπόν, ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς Ὀθωμανικῆς
Αὐτοκρατορίας μία ἔντονη κινητοποίηση τῶν ὁμογενῶν, μέ σκοπό νά ἐνη-
μερωθεῖ ἡ διεθνής κοινότητα γιά τόν ἀπελευθερωτικό Ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων,
νά ἀντικρούσει τίς ἀρνητικές θέσεις τῶν Κυβερνήσεων καί τοῦ φιλικοῦ τους
τύπου, νά ὑποκινήσει τά φιλελληνικά αἰσθήματα καί νά πείσει τοῦ λαούς νά
συστρατευθοῦν στόν κοινό ἀγώνα κατά τῶν Ὀθωμανῶν. Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψη-
λάντης στοχεύει ἀπό τήν ἀρχή στόν ἐπηρεασμό τῆς κοινῆς γνώμης. Ἀπό τό
στρατόπεδό του ξεκίνησε ὡς εἰδικός ἀπεσταλμένος ὁ Πέτρος Ἠπίτης, προ-
σωπικός ἰατρός τοῦ Ὑψηλάντη, ἐφοδιασμένος μέ συστατικά γράμματα καί
προκηρύξεις τοῦ Δημ. Ὑψηλάντη (1 Ἀπριλίου 1821) «πρός τούς φιλέλληνας
Γερμανούς καί Γάλλους» καί «πρός τούς φίλους ὁμογενεῖς, τούς εἰς τήν φω-
τισμένην Εὐρώπην διατρίβοντας», μέ τήν ἐντολή νά καλλιεργήσει τήν ἠθική
συμπαράσταση καί νά προκαλέσει τήν ὑλική ἐνίσχυση τοῦ Ἀγώνα.1 Ὁ Πέτρος
Ἠπίτης γεννήθηκε τό 179� στήν Πάργα καί σπούδασε στό Βουκουρέστι καί
στή Βιέννη φιλοσοφία καί ἰατρική. Στή Βιέννη δημοσίευσε ἐπιστημονικά κεί-
μενα στόν «Λόγιο Ἑρμῆ» γιά παιδιατρικά θέματα καθώς καί ἕνα ὁλόκληρο
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1. Λουκία Δρούλια, «Ἡ δικαίωση τοῦ Ἀγώνα στά ξενόγλωσσα ἑλληνικά κείμενα τοῦ 1821»,
ἀνάτυπο ἀπό τή Νέα Ἑστία (1970).



σύγγραμα γιά τήν πανώλη. Ὁ Ἠπίτης, «πολύγλωσσος καί ἐπιτήδειος», θε-
ωρήθηκε κατάλληλο πρόσωπο γιά τήν ἀποστολή τοῦ Ὑψηλάντη, καθώς εἶχε
ἀποκτήσει στά ταξίδια του πολλές γνωριμίες: τούς παλαιούς καθηγητές καί
συμφοιτητές του στή Βιέννη, τόν τότε Γάλλο πρωθυπουργό Richelieu, ἀπό τά
χρόνια πού ἦταν κυβερνήτης τῆς Ὀδησσοῦ, τόν Ἄγγλο ἐπιχειρηματία John
Bowring, μετέπειτα ριζοσπάστη βουλευτή καί συνιδρυτή τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπι-
τροπῆς τοῦ Λονδίνου (182�), μέ τόν ὁποῖο εἶχε γνωριστεῖ τό 1819 στήν Ἁγ.
Πετρούπολη. Οἱ συναντήσεις του μέ τόν λόρδο Guilford καί τούς Ἕλληνες
ἐμπόρους στό Ἄμστερνταμ καί τήν Ἀγγλία, καθώς καί οἱ τακτικές ἐπισκέ-
ψεις του σέ γερμανικά Πανεπιστήμια, ἀπέφερε θετικά ἀποτελέσματα στήν
προώθηση τῶν στόχων του. Ἕλληνες φοιτητές ἦταν ἐκεῖνοι πού ζήτησαν ἀπό
τόν Γερμανό φιλόσοφο, καθηγητή τους στό Πανεπιστήμιο τῆς Λειψίας, Wil-
helm Traugott Krug νά διατυπώσει τίς πολιτικές του ἀπόψεις γιά τήν ἑλλη-
νική ὑπόθεση, κατόπιν ἐνημέρωσης τοῦ Ἠπίτη.2

Ταυτόχρονα, ὁ Ἠπίτης ὀργανώνει τή συγγραφή καί κυκλοφορία ξενό-
γλωσσων φυλλαδίων μέ τίς ἑλληνικές θέσεις. Σ’ αὐτήν τήν κίνηση ἔχουμε
ἄμεση ἀνταπόκριση τῶν ὁμογενῶν στό Λονδίνο καί τό Παρίσι, μέ ἀνώνυμα
συνήθως κείμενα, γιά νά ὑποστηρίξουν τή νομιμότητα τοῦ Ἀγώνα, νά δι-
καιολογήσουν τίς ἑλληνικές ὠμότητες στήν πολιορκία τῆς Τριπολιτσᾶς, οἱ
ὁποῖες εἶχαν δημιουργήσει ἄσχημες ἐντυπώσεις στούς ξένους, νά προβάλουν
τά ἐμπορο-οἰκονομικά συμφέροντα τῆς Δύσης, τά ὁποῖα θά ἀπέρρεαν ἀπό
τή δημιουργία ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ κράτους καί τελικά νά ὑπενθυμίσουν
στίς δυτικές κοινωνίες τή συμβολή τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας στή διαμόρφωση
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος. Ἀπό τούς πρώτους πού ἀνταποκρίθηκαν σέ
αὐτό τό κάλεσμα, στήν προσπάθεια νά ἀντικρούσουν τίς ἐπικρίσεις καί ἀπο-
δοκιμασίες ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος Πολυχρονιάδης (Considerations sur la guerre
actuelle entre les Grecs et les Turcs, par un Grec, 1821· Notice sur l’ etat actuelle
de la Turquie, considerée sous ses rapports commerciaux et politiques avec l’ An-
gleterre, 1821, ἀνώνυμα, καί σέ ἀγγλική μετάφραση), ὁ Παναγιώτης Κοδρικᾶς
(Remarques politiques ser la cause des Grecs,, 1822, ἀνώνυμα· Lettre Messe-
nienne sur l’ intervention des Puissances Alliees dans les affaires de la Grece, 1824,
ἀνώνυμα), οἱ ἀδελφοί Μιχαήλ καί Δημήτριος Σχινά, πού φρόντισαν καί γιά
τή μετάφραση καί ἔκδοση τοῦ «Προσωρινοῦ πολιτεύματος τῆς Ἑλλάδος»
στήν ἀγγλική γλώσσα (182�), ὅπως καί ὁ ἴδιος ὁ Κοραής τό εἶχε μεταφρά-

�6 Ἀνδρέας Κοῦκος

2. Στέφανος Ἀγάθος, «Ὁ Παργινός Ἰατρός καί Φιλικός Πέτρος Ἠπίτης» Πρεβεζάνικα Χρο-
νικά τεύχη �1-�2, Ἰαν.-Δεκ. 201�, σσ. 261-284.



σει στά γαλλικά τό 1822 καί ὁ ἰατρός Στέφανος Κανέλλος πού εἶχε δώσει
μέ ἐπιστολές του (1822) πολύτιμη πληροφόρηση γιά τήν παιδεία καί τόν
πολιτισμό τῶν Νεοελλήνων στόν Karl Iken.�

Σπουδαῖος καί καθοριστικός λοιπόν ὁ ρόλος τοῦ Πέτρου Ἠπίτη στά
πρῶτα «βήματα» τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, αὐτοῦ τοῦ «ταχυδρόμου»
καί «μυστικοσυμβούλου» τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας.

Ἀξίζει μιᾶς σύντομης ἀναφορᾶς ὁ Φιλέλληνας Carl Jakob Iken (1789-1841),
φιλόλογος καθηγητής πού προσπαθεῖ μέ τή διδακτορική του διατριβή στήν
Ἰένα τό 1817 νά ἀναδείξει τή νεοελληνική λογοτεχνία καί ἱστορία. Τό θέμα
τῆς διατριβῆς του ἦταν: «Περί τῆς κατάστασης τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας καί
τῆς Ἱστορίας τῶν Νεοελλήνων ἤ Ρωμιῶν ἀπό ἄποψη πολιτική καί λογοτε-
χνική». Στίς 28 Αὐγούστου 1828 ὁ Iken γράφει σέ ἕνα γράμμα του πρός τόν
Johann Wolfgang von Goethe: «ἔχει σημασία μέ ποιόν τρόπο ἔρχεται κανείς
σέ ἐπαφή μέ τίς ἐπιστῆμες. Ἐγώ δέν ἔφτασα στό ἑλληνικό ζήτημα μέσῳ τῆς
πολιτικῆς καί τῆς ἐπανάστασης, ἀλλά μέσῳ τῆς ἀρχαίας λογοτεχνίας, γλώσ-
σας, τέχνης καί ποίησης». Ὁ Iken προσπαθεῖ νά δημιουργήσει μία βιβλιο-
γραφία ὅλων τῶν ἐντύπων νεοελληνικῶν ἔργων στά γερμανικά, ἀπό τήν
ἀρχή. Συνεργάζεται γι’ αὐτό τόν σκοπό μέ τόν Κοραή καί τόν Φαρμακίδη.
Στήν εἰσαγωγή τοῦ δίτομου ἔργου του «Leukothea-182�» γράφει: «Ἄς μήν
ξεχνᾶμε, ὅτι, οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ ἀπόγονοι τοῦ πιό φημισμένου ἔθνους τῆς
γῆς». Μέ τά ἔργα του μεταφέρει στό γερμανόφωνο κοινό τῆς Κεντρικῆς
Εὐρώπης τόν θαυμασμό του γιά τή νεοελληνική λογοτεχνία καί ἱστορία, σέ
ἐποχές (1817-1820) πού προετοιμάζεται ὁ ἑλληνικός Ἀγώνας καί αὐτό ἀπό
μόνο του κάνει πολύ σημαντική τή συμβολή τοῦ Iken.4

Ὅλο αὐτό τό «ἀναγεννώμενο πάθος» γιά τόν ἑλληνικό πολιτισμό, βοηθάει,
κατά τήν ἔκρηξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, νά δημιουργηθοῦν οἱ πρῶτες
ἑστίες πατριωτικῆς δραστηριοποίησης σέ ἑλληνικές ἐμπορικές κοινότητες
τοῦ ἐξωτερικοῦ καί γύρω ἀπό ἐξέχουσες ἑλληνικές πνευματικές καί πολιτι-
κές προσωπικότητες, πού, ἄν καί εἶχαν θεωρήσει πρόωρο καί ἄκαιρο τό
ἐγχείρημα τῆς πολιτικῆς συγκρότησης τοῦ ἔθνους, ὅπως ὁ Ἀδαμάντιος Κο-
ραής, δέν θά διστάσουν νά τό στηρίξουν μέ κάθε τρόπο. Μέ τό διεθνές κύρος
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τους, τίς πνευματικές ἤ οἰκονομικές τους δυνάμεις, μέ τίς φιλίες καί κοινω-
νικές γνωριμίες θά ἐπιδιώξουν νά ἐπηρεάσουν τούς ἰσχυρούς καί νά πληρο-
φορήσουν τούς πολλούς. Ἔτσι, ἡ μακροχρόνια παραμονή τοῦ Κοραῆ στό
Παρίσι, τό ἀναγνωρισμένο φιλολογικό του ἔργο, οἱ ἐπανειλημμένες προ-
σπάθειές του νά παρουσιάσει στό ξένο κοινό τήν πολιτισμική πρόοδο τοῦ
ἑλληνικοῦ ἔθνους, τόν εἶχαν καταστήσει στή συνείδηση τῶν ξένων τόν κορυ-
φαῖο πνευματικό ἐκπρόσωπο τῶν Ἑλλήνων. Τοῦ δόθηκε ἔτσι ἡ δυνατότητα,
ὅταν χρειάστηκε, νά ἐπικοινωνήσει μαζί τους γιά τόν ἑλληνικό Ἀγώνα, ἀλλά
καί γιά τό πρόβλημα πού ἔντονα τόν ἀπασχολοῦσε, τήν ὀργάνωση ἑνός εὐνο-
μούμενου φιλελεύθερου κράτους. Σημαντικότατη ἡ ἀλληλογραφία του μέ
τόν Thomas Jefferson καί τόν Jeremy Bentham. Στίς διαφωτιστικές του ἐνέρ-
γειες, τοῦ συμπαραστάθηκε ἕνα πλῆθος νέων καί ἀφοσιωμένων συνεργατῶν,
ὁ Ἀλέξανδρος Βογορίδης, ὁ Χριστόδουλος Κλονάρης, ὁ Νικόλαος Πίκκολος
καί ἄλλοι στή συνέχεια. Τό ὄνομα τοῦ Κοραῆ, τοῦ Βογορίδη, τοῦ Μιχαήλ
Σχινᾶ καί ἄλλων Ἑλλήνων περιλαμβάνονται καί στόν κατάλογο τῶν «Ἀξιο-
συστάτων Ἑλλήνων» τῆς πρώτης φιλελληνικῆς ἐπιτροπῆς πού σχηματίστηκε
στό Παρίσι, τό 182�.

Ἀνάλογα καθοριστική θά εἶναι καί ἡ συμβολή τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια
καί τοῦ μητροπολίτη Οὐγγαροβλαχίας Ἰγνάτιου, πού μέσα ἀπό τή σταδιο-
δρομία τους στό ρωσικό περιβάλλον εἶχαν ἀναπτύξει διεθνεῖς διασυνδέσεις
στό πολιτικοδιπλωματικό ἐπίπεδο. Ὁ Καποδίστριας τοποθετεῖται τόν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 1811 διπλωματικός ἀκόλουθος τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσίας στή Βιέννη
καί ἀμέσως ὑποβάλει διπλωματικό ὑπόμνημα «γιά τήν καλυτέρευση τῆς
μοίρας τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων». Προσπαθεῖ μ’ αὐτόν τόν τρόπο νά
στρέψει τό ἐνδιαφέρον τῶν Μεγάλων Δυνάμεων στήν τουρκοκρατούμενη
Ἑλλάδα καί νά «ἀνοίξει Ἑλληνικό Ζήτημα».

Ὁ Καγκελάριος καί Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας Μέτερνιχ,
ὑποστηρικτής τῶν ἀπολυταρχικῶν καθεστώτων, εἶναι ὁ μεγάλος «ἰδεολογι-
κός» ἀντίπαλος τοῦ Καποδίστρια. Τόν ἔχει στοχοποιήσει ἀπό τό 1811 καί
ἀπό τότε ἔχουμε ἑκατοντάδες ἐκθέσεις τῆς αὐστριακῆς ἀστυνομίας πού τόν
παρακολουθεῖ καί οἱ ὁποῖες ἀναφέρουν λεπτομερῶς τίς κινήσεις του.

Χαρακτηριστικός διάλογος πού δείχνει τήν πάλη τῶν δύο κορυφαίων δι-
πλωματῶν καί σώζεται στά Αὐστριακά ἀρχεῖα εἶναι ὁ παρακάτω:

Προσπαθεῖ ὁ Καποδίστριας νά θέσει τό «Ἑλληνικό Ζήτημα» στό Συνέ-
δριο τῆς Βιέννης (1814-1�), λέγοντας: «Νομίζω πώς χρέος τῶν Μεγαλειοτά-
των, εἶναι νά λάβετε ὁποιαδήποτε πρόνοια καί διά τό καταδυναστευόμενον
Ἑλληνικόν Ἔθνος παρά τῆς Ὀθωμανικῆς ἐξουσίας, τό ὁποῖον ὑποφέρει τό-
σους αἰώνας τόν τυραννικόν ὀθωμανικόν ζυγόν καί τό ὁποῖον διακινδυνεύει



νά πέσει εἰς τήν τελευταίαν ἐξόντωσιν καί τόν μηδενισμόν, ὅθεν δέν μοῦ
φαίνεται δίκαιον τό νά ἀδιαφορήσουν οἱ Βασιλεῖς».

Ὁ Μέτερνιχ λαμβάνει τόν λόγο καί ἀπαντᾶ στόν Καποδίστρια μέ ἔντονο
τρόπο: «Κύριε Κόμη! Ἡ Εὐρώπη δέ γνωρίζει Ἕλληνας, γνωρίζει τήν Ὀθω-
μανικήν Αὐτοκρατορίαν ὑπό τῆς ὁποίας τήν ἐξουσίαν εἶναι οἱ κατοικοῦντες
σ’ αὐτήν Ἕλληνες. Διά τοῦτο, φαίνεται, κύριε Κόμη, ὑποστήριξες τόσον καί
ἄφησες ἐκτός Συνδέσμου τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας, τό ἀπέραντον Ὀθωμανικό
Κράτος, ἀλλά δέν θά ἐπιτύχεις τίς ἐλπίδες σου περί τούτων».�

Ἔχουμε λοιπόν ἄσκηση ὑψηλῆς στρατηγικῆς σέ κορυφαῖο διπλωματικό
ἐπίπεδο σέ μία Εὐρώπη πού πολιτικά τουλάχιστον δέν γνωρίζει τήν ὕπαρξη
τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Καποδίστριας, μέ σύμφωνη γνώμη τοῦ Τσάρου, προσπά-
θησε νά μείνει ἔξω ἀπό τήν προστασία τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας, πού προέκυψε
ἀπό τό Συνέδριο τῆς Βιέννης, ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία.Ἡ Ἱερά Συμμα-
χία θά κατέπνιγε κάθε ἐπαναστατικό κίνημα στήν Εὐρώπη, ἀλλά στίς χῶρες
τῆς Εὐρώπης δέν περιλαμβανόταν ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Ὁ Τσάρος
ἤθελε ἐλεύθερο τόν χῶρο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας γιά τά μελλοντικά
του σχέδια. Καί ὁ Καποδίστριας εἶχε πετύχει νά περάσει ἀθόρυβα αὐτή τή
θέση.

Ὁ Καποδίστριας δέν εἶναι ἐπαναστάτης, εἶναι διπλωμάτης καί πολιτικός
καί ἔχει μάθει νά λύνει τά προβλήματα στό «τραπέζι» τῶν διαπραγματεύ-
σεων. Στόχος του μέσα ἀπό τά ὑψηλά ἀξιώματα πού παίρνει στή ρωσική
αὐτοκρατορία εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδας του καί αὐτό δέν τό ξε-
χνάει ποτέ.

Τό 1816 ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος Α´ διορίζει τόν Ἰωάννη Καποδίστρια
Ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας. Ὁ Καποδίστριας συνεχίζει τήν
ἄσκηση μιᾶς φιλελεύθερης πολιτικῆς στήν Εὐρώπη, πού ἔχει ξεκινήσει ἀπό
τήν Ἐλβετία τό 181� μέ τήν προσφορά του στήν ἑνοποίηση τῶν καντονίων
καί τήν οὐδετεροποίηση τῆς χώρας. Ἄν καί οἱ διπλωματικοί του χειρισμοί
σέ πολλά θέματα ἔγιναν ἀποδεκτοί μέ ἱκανοποίηση ἀπό τόν Τσάρο Ἀλέ-
ξανδρο, ὡς σύμβουλός του δέν πέτυχε νά τόν πείσει νά προχωρήσει σέ ἕνα
νέο ρωσοτουρκικό πόλεμο τό 1821, ἀνταποκρινόμενος μέ αὐτό τόν τρόπο
στίς ἑλληνικές προσδοκίες.6
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Σταδιακά ὁ Καποδίστριας ἀποστασιοποιεῖται ἀπό τή ρώσικη ὑπηρεσία
(σέ μακρά ἀναρρωτική ἀπό τό 1822), ἐγκαθίσταται στή Γενεύη καί ἀφιε-
ρώνεται μέ τόν καιρό ὅλο καί πιό φανερά στήν ἑλληνική ὑπόθεση. Ἡ φιλία
του μέ τόν Ἐλβετό τραπεζίτη J.-G. Eynard, ἡ συνεργασία του μέ τά φιλελ-
ληνικά κομιτάτα, κυρίως τῆς Ἐλβετίας καί τῶν Παρισίων, ἡ συστηματική
του ἀλληλογραφία μέ ἐξέχοντα πρόσωπα, ὑποστηρικτές τοῦ ἑλληνικοῦ
Ἀγώνα, καί οἱ παροτρύνσεις του πρός τούς ὁμογενεῖς, γιά τή συλλογή χρη-
ματικῶν πόρων καί τήν περίθαλψη τῶν Ἑλλήνων προσφύγων, τοῦ δίνουν
μία ξεχωριστή θέση στήν ὅλη πατριωτική κινητοποίηση. Παράλληλα, βρί-
σκεται σέ τακτική ἐπικοινωνία καί συνεργασία μέ τόν ἐγκατεστημένο στήν
Πίζα ἀπό τό 181� Μητροπολίτη Ἰγνάτιο, τοῦ ὁποίου ἡ πυκνή ἐπιστολογρα-
φία μέ Ἕλληνες καί σημαίνουσες ξένες προσωπικότητες καθώς καί τά πο-
λιτικά ὑπομνήματά του πρός τόν Ρῶσο Ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν, Κόμη
Nesselrode, ἰδιαίτερα τό ἐκτενέστατο μέ τίτλο «Ἑλλάδα, Αἰτίες τῆς Ἐπα-
νάστασης καί ἡ παροῦσα κατάστασή της» (1822), φανερώνουν τήν ἔντονη
δραστηριοποίησή του γιά τόν ἑλληνικό Ἀγώνα.7 Γύρω ἀπό τόν Ἰγνάτιο εἶχε
ἤδη σχηματιστεῖ προεπαναστατικά ἕνα ἄλλο «διευθυντήριο». Ἕνα «κέντρο
συνάντησης» τοῦ ὁποίου οἱ δραστηριότητες, ἀλλά καί οἱ πολιτικο-ἱδεολογι-
κές ἀνταλλαγές ἀνάμεσα σέ ὁμογενεῖς καί ξένους, - τόν ἀγγλικοῦ ρομαντι-
σμοῦ καί φιλελευθερισμοῦ στήν παροῦσα περίπτωση, θά ἀφήσουν βαθιά τά
ἴχνη τους στήν περαιτέρω πορεία πρός τήν πολιτική συγκρότηση τοῦ νεοελ-
ληνικοῦ κράτους.8 Μέλος τοῦ «διευθυντηρίου» αὐτοῦ ὑπῆρξε καί ὁ Ἀλέξαν-
δρος Μαυροκορδάτος, ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται συστηματικά μέ τή σύνταξη
δοκιμίων ἐνημέρωσης γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Αὐτά ἀπευθύνονταν
κυρίως στίς εὐρωπαϊκές «αὐλές» τῶν Βασιλέων.

Ἡ νομιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ Ἀγώνα.

Ὁ ἑλληνικός ἀπελευθερωτικός Ἀγώνας συνέπεσε χρονικά μέ τά διαδο-
χικά συνέδρια τῶν Μεγάλων Δυνάμεων (1820-Troppau,1821-Laybach, 1822-
Verona) πού ἐπιζητοῦσαν νά ἀποκαταστήσουν τήν ἠρεμία στήν Εὐρώπη καί
νά ἐξασφαλίσουν, ἡ κάθε μία ἀπό τήν πλευρά της, τή διεύρυνση τῆς σφαί-
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ρας ἐπιρροῆς της. Ἦταν, ὡς ἐκ τούτου, ἑπόμενο νά ἀντιμετωπίσουν μία νέα
ἐξέγερση, πού κινδύνευε νά διαταράξει ἐκ νέου τήν εὐρωπαϊκή ἰσορροπία
καί εἰρήνη, μέ μεγάλη ἐπιφυλακτικότητα καί καχυποψία, ἡ ὁποία κατέληγε
σέ ἀκραία ἀρνητική στάση (Μέττερνιχ). Πολλοί πολιτικοί ἔσπευσαν νά τήν
ταυτίσουν μέ τά «συνωμοτικά» κοινωνικά κινήματα τῆς ἐποχῆς καί ἡ νομι-
μότητά της ἀπετέλεσε ἀντικείμενο ἔντονων συζητήσεων καί ἀντιπαραθέσεων
στόν εὐρωπαϊκό Τύπο.9

Στό Συνέδριο τοῦ Laybach (Δεκ. 1820-Μάϊ 1821) ἡ παρουσία τοῦ Καπο-
δίστρια οὐσιαστικά σώζει τήν Ἐπανάσταση. Ἡ πρώτη ἀτυχία γιά τήν Ἐπα-
νάσταση τῶν Ἑλλήνων ἦταν ὅτι τό φθινόπωρο τοῦ 1820 ἔχουμε ἔκρηξη τῆς
ἐπαναστάσεως τῆς Νεαπόλεως καί κατόπιν τοῦ Πεδεμοντίου. Στό συνέδριο
στό Τροππάου πού γίνεται γι’ αὐτό τόν λόγο καταδικάζονται αὐτές οἱ ἐπα-
ναστάσεις. Ἡ δεύτερη ἀτυχία εἶναι ὅτι πρίν λήξει τό συνέδριο τοῦ Λάϋμπαχ,
ἀρχές τοῦ 1821, ἔρχεται ἡ εἴδηση περί ἐκρήξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστά-
σεως στή Μολδοβλαχία ἀπό τόν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη. Ἡ εἴδηση φέρνει σέ
δυσχερῆ θέση καί τόν Ρῶσο Αὐτοκράτορα καί τόν Καποδίστρια λόγῳ τοῦ δε-
σμοῦ τους μέ τόν Ὑψηλάντη.

Ἀγωνίζεται καί ἐπιτυγχάνει νά ἀποτραπεῖ ἡ ἐπέμβαση κατά τῶν ἐπανα-
στατῶν, ὅπως ἔγινε στή Νεάπολη, ἀναφέροντας ὅτι ἤδη ἔχουν ἀρχίσει σφα-
γές στή Κωνσταντινούπολη καί στή Μ. Ἀσία, ἀναγκάζεται ὅμως νά πιεῖ τό
πικρό ποτήρι τῆς ἀποκηρύξεως τοῦ Ὑψηλάντη γιά νά ξεσπάσει ἡ ὀργή εἰδικά
τοῦ Μέττερνιχ.

Οἱ ἱστορικοί περιγράφουν τή δραματική μονομαχία τῶν Καποδίστρια-
Μέττερνιχ γιά τόν ἐπηρεασμό τοῦ Τσάρου. Ὁ πρῶτος ὑποστήριζε ὅτι ἐπρό-
κειτο περί ἐθνικῆς ἐξεγέρσεως λόγῳ τῆς τυραννίας τῶν Τούρκων, ὁ δεύτε-
ρος, ὅτι ἡ ἐξέγερση δέν ὀφείλεται στίς πιέσεις τῶν Τούρκων καί ἐπιπλέον ὅτι
τό Ἑλληνικό Ἔθνος δέν ὑπῆρχε, διότι εἶχε καταπέσει. Ἀρχικῶς ἐπικράτησε
ὁ Μέττερνιχ, ὁ Καποδίστριας ὅμως μετάπεισε τόν Τσάρο, εἰδικά ὅταν τοῦ
ἔκανε γνωστό ὅτι ἀπαγχονίστηκε ὁ Πατριάρχης στήν Κωνσταντινούπολη. Μέ
περίτεχνες διπλωματικές ἐνέργειες ἐπίσης, μέσῳ τοῦ Πρεσβευτοῦ στήν Κων-
σταντινούπολη Στρογάνωφ σταματᾶνε οἱ σφαγές. Ἡ ἀναποφασιστικότητα
ὅμως τοῦ Τσάρου ὁδηγεῖ τόν Καποδίστρια τόν ἑπόμενο χρόνο στήν παραί-
τηση.10

Οἱ στρατευμένοι Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς καί πολλοί φιλέλληνες, ζώντας
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ἀπό κοντά τίς ἀντιδράσεις τῶν κυβερνήσεων καί τίς ἀνησυχίες τῶν οἰκονο-
μικῶν κύκλων, ἀντιλήφθηκαν ἀμέσως αὐτή τήν τακτική καί φρόντισαν νά
ἀναπτύξουν γρήγορα μία συστηματική ἐπιχειρηματολογία γιά νά ὑποστηρί-
ξουν τόν «δίκαιο» ξεσηκωμό τῶν ὑποδούλων, πού θέλησαν νά ἀπαλλαγοῦν
ἀπό τόν ξένο, ἀλλόθρησκο, «βάρβαρο» ζυγό. Οἱ πατριωτικές προκηρύξεις
πού εἶχε συντάξει τό λόγιο περιβάλλον τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη καί οἱ
διακηρύξεις τῶν κατά τόπους ἀρχηγῶν, πού ἀκολούθησαν στά ἴδια πρό-
τυπα, μεταφράζονται καί προωθοῦνται πρός δημοσίευση στόν ξένο Τύπο
στήν Εὐρώπη καί στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες· τό ἴδιο θά συμβεῖ, λίγο ἀργότερα,
μέ τό κείμενο τοῦ Προσωρινοῦ Πολιτεύματος τῆς Ἑλλάδος, πού μεταφρά-
στηκε μέ τήν πρωτοβουλία Ἑλλήνων καί ξένων σέ πολλές γλῶσσες - γερ-
μανικά (1822), γαλλικά (1822, 182�), ἀγγλικά (182�), ρωσικά (1824), ἰταλικά
(182�) καί δημοσιεύθηκε σέ περιοδικά ἤ συμπεριλήφθηκε σέ φιλελληνικά
συγγράμματα. Οἱ πρῶτες φροντίδες ὅλων ἦταν νά διασκεδάσουν τή συνω-
μοτική εἰκόνα πού εἶχε δημιουργήσει ἡ μυστική ἑταιρεία πού προετοίμασε
τόν Ἀγώνα, ἡ Φιλική· ἐπίσης, τούς συνειρμούς πού προκαλοῦσε τό δημο-
κρατικό σύνθημα τῶν Γάλλων ἐπαναστατῶν «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος», πού
χρησιμοποίησαν οἱ Ἕλληνες στίς προκηρύξεις τους καί σέ πολλές ἀπό τίς
ἐπαναστατικές τους σημαῖες, μαζί μέ τά σύμβολα τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας.11

Πέρα ἀπό τό «αἴτημα» γιά μία ἰσότιμη θέση στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια,
πού προβλήθηκε ὡς ἑλληνική διεκδίκηση ἀπό τίς πρῶτες κιόλας προκηρύ-
ξεις, πέρα ἀπό τήν ὑπεράσπιση τῆς χριστιανικῆς θρησκείας καί τό πρόβλημα
τῆς ἴδιας τῆς ὕπαρξης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πού ὁδήγησε σέ ἕναν πόλεμο νό-
μιμο, μέ στόχο νά δημιουργηθεῖ ἕνα ἔθνος ἀνεξάρτητο, εὐνομούμενο μέ πο-
λιτική ὀντότητα, τό θέμα τῆς νομιμότητας τοῦ ἑλληνικοῦ Ἀγώνα, ἀποτέλεσε
τό κύριο ἐπιχείρημα τῶν ὑπερασπιστῶν του.12

Τό ἴδιο ζήτημα ἀπασχολεῖ καί πολλούς φιλέλληνες, πού σπεύδουν νά συν-
τάξουν ὑποστηρικτικά κείμενα. Ἤδη, τό Πάσχα τοῦ 1821, ἀπό τούς πρώτους,
ἄν ὄχι ὁ πρῶτος, ὁ W.Τ. Krug στό φυλλάδιο τοῦ Griechenlαnds Wiedergeburt
(Παλλιγγενεσία τῆς Ἑλλάδος), πού κυκλοφόρησε εὐρύτατα, ὑπερασπίστηκε
τά ἑλληνικά δίκαια καί διατύπωσε θετικές ἀπόψεις. Τόν ἴδιο χρόνο δημοσι-
εύεται ἀνώνυμα στή Λειψία ἕνα ἄλλο γερμανικό φυλλάδιο (Die Sache der
Griechen, die Sαche Europa's) - ὁ Ἠπίτης θά φροντίσει νά μεταφραστεῖ καί στά
ἀγγλικά - στό ὁποῖο ὁ συγγραφέας του Η.G. Tzschirner διατείνεται ὅτι ἡ
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ἑλληνική ὑπόθεση εἶναι εὐρωπαϊκή ὑπόθεση καί ὡς ἐκ τούτου, ἡ Εὐρώπη
ὀφείλει νά συνδράμει ἕνα ἔθνος «πού ζητάει νά τοῦ ἐπιστραφεῖ ἡ ἰδιοκτη-
σία του καί προσδοκᾶ νά χειραφετηθεῖ ἀπό τόν ἐξευτελισμό καί τή δουλεία,
δέν πρόκειται, λοιπόν, γιά ἀνταρσία, γιατί ἀνταρσία ἀσκεῖται μόνο ἐναν-
τίον ἑνός νόμιμου κυρίαρχου, ὄχι ἑνός ξένου, τυραννικοῦ σφετεριστῆ». Πα-
ρόμοιες φωνές ἀκούγονται καί σέ ἄλλες χῶρες. Στήν Ἀγγλία, λόγου χάρη, ἐν
ὄψει τοῦ Συνεδρίου τοῦ Laybach (1822), ὁ λόρδος Thomas Erskine, μέ δη-
μοσιευμένη ἐπιστολή του πρός τόν Πρωθυπουργό τῆς χώρας, Εarl of Liver-
pool, δέν θά διστάσει νά ὑποστηρίξει τή νομιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ Ἀγώνα.
Μία δεύτερη ἔκδοση τοῦ φυλλαδίου αὐτοῦ, καθώς καί οἱ μεταφράσεις του
στά γαλλικά καί τά γερμανικά, κυκλοφόρησαν τόν ἴδιο χρόνο 1822.1� Ἀντι-
θέτως ἀνταρσία καί ἐξέγερση ἀποκαλεῖ τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, ὁ Henry
Kissinger στή διδακτορική του διατριβή μέ τίτλο: «A World restored», ἡ
ὁποία ἀναφέρεται στήν πολιτική τῶν Μεγάλων Δυνάμεων στήν Εὐρώπη τῶν
ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα, μέ εἰδική ἀνάλυση στήν πολιτική τοῦ Μέττερνιχ.

Ἡ ἐπιχειρηματολογία τῆς φιλελληνικῆς προπαγάνδας ἀμφισβητοῦσε τήν
νομιμότητα τῆς τουρκικῆς κυριαρχίας ἐπί τῶν Ἑλλήνων. Οἱ συλλογισμοί πού
στήριζαν τή θέση αὐτή, ἦταν ποικίλοι: ὅτι ἡ ὀθωμανική κυριαρχία δέν εἶχε
ἀναγνωριστεῖ ποτέ ὡς νόμιμη ἀπό τούς ἴδιους τους Ἕλληνες, ἀφοῦ ἡ πτώση
τοῦ Βυζαντίου δέν ἐπισφραγίστηκε μέ κανέναν ὅρκο ὑποταγῆς στούς Ὀθω-
μανούς, ὅτι οἱ Τοῦρκοι ποτέ δέν περιλήφθηκαν στό δημόσιο δίκαιο τῆς
Εὐρώπης, δέν ἐπιζήτησαν τή νομιμότητα πού προβάλλουν οἱ Εὐρωπαῖοι, τά
δικαιώματα τῶν Σουλτάνων στόν θρόνο ἀμφισβητοῦνταν, ἀφοῦ δέν τηροῦσαν
τή νόμιμη διαδικασία διαδοχῆς, σύμφωνα μέ τά ἀποδεκτά θέσμια στή Δύση·
ὅτι πρόκειται ἁπλῶς γιά στρατιωτική κατοχή. Κατά συνέπεια οἱ Ἕλληνες
δέν μποροῦν νά θεωρηθοῦν ὑπήκοοι ἑνός κληρονομικοῦ, νόμιμου ἡγεμόνα.
Ὡς πρόσθετο ἐπιχείρημα γιά τήν ἐκδίωξη τῶν κατακτητῶν ἀπό τά εὐρω-
παϊκά ἐδάφη προβαλλόταν ἀκόμα καί τό βαθιά ριζωμένο αἴσθημα προσω-
ρινότητας τῶν Ὀθωμανῶν στόν χῶρο αὐτό. «Στρατοπεδευμένους στήν
Εὐρώπη», θά τούς χαρακτηρίσουν, «στρατιῶτες χωρίς πατρίδα», κατά τήν
ἔκφραση τοῦ Chateaubriand.14
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